За Родители
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
Пред предстоящата учебна година се добавя една голяма задача – да опазим здравето на
децата, на работещите в системата, на семействата и на всички ни около нас в условията на
продължаваща пандемична ситуация.
А. Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса
включват:
1.

Спазване на общите здравни мерки.

2.

Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Маските за учениците се

осигуряват от децата, респ. техните родители
Носенето на маска или шлем е задължително:
в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори,

-

санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при
хранене)– за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;
в класните стаи и другите учебни помещения –от учителите, които преподават на

-

ученици от повече от една паралелка. При учители, които преподават само в една паралелка
носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;
в училищните автобуси.

-

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.
3. Засилена лична хигиена на учениците и условия за това:
•

Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на
тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и
кашляне.

•

Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

•

Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

•

Максимално ограничаване на контактите между ученици
В. Възпитателните мерки включват:
1.

Провеждане на периодични разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите

особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията
на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и
съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно
поведение към себе си и към останалите.
2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая

и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.
3.

Даване на личен пример на учениците от родителите.
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COVID-19 в училището включват:

А. При наличие на един или повече симптоми при ученик

(повишена телесна

температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора,
мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):
Първоначално поведение
•

Ученикът се изолира незабавно в предназначено за такъв случай помещение, докато не се

прибере у дома.
•

На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.

•

Незабавно се осъществява връзка с родителите и се изисква да вземат ученика, като се

съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен
транспорт при възможност).
•

На родителите се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически

контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на
здравословното му състояние , вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
•

След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с

биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.

Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска
бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик
•

Родителите информират директора на училището, В зависимост от характеристиките на сградата

и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас
или на цялото училище.
•

Идентифициране на контактните лица

•

Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална

здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация,
•

След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително

проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности,

предмети и

помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията
може да се използват за учебни занятия.
•

Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от

конкретната ситуация.
В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек

